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 .السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
  ؟قدمفأیهما �ُ  شرح الكفراوي أو العشماوي، وأنا بین شرحین: سأقرأ شرح اآلجرومیة على شیخ،: هذا �قول

لعلم من افرغ طالب وال �َ  ،عنى �اإلعرابالكفراوي �ُ  ،ألن �ل واحد له مز�ة ال توجد عند اآلخر؛ اال بد من الشرحین معً 
حد ورد في موضع واأ فُیعرب �ل مثال �مر حتى ما یورده هو، ،قراءته مع الفهم إال وقد تكونت لد�ه مَلكة إعرابیة

والباقي �ما مر! العشماوي فیه قواعد وضوا�ط ال توجد حتى في : قال ،ثم أعرب ستة عشر ثمانیة عشر مثاالً 
و�ن �ان �عني �عض طالب العلم ال  فهذان الشرحان ال �ستغني عنهما طالب علم،. المطوالت على اختصاره

 جعل دروس في التحفةأنا أعجب �یف تُ  التحفة السنیة. لة،سه ایبغون شروحً  �صبرون على �عض أسالیبهم وعاداتهم،
 عشماوي! أنا أعجب مع أنه یوجد مثل الكفراوي وال التحفة السنیة لمحمد محیي الدین عبد الحمید، ؟السنیة أو ما أشبهها

 ،مینیب المتقدما یر�ي طالب علم إال أسال ،اجلس ببیتك واقرأ، اوال تحتاج شیئً  ،كتب المتأخر�ن ما تحتاج إلى دروس
ة �عني قرأنا في النحو الواضح في القسم المتوسط من المعاهد العلمی هذه األسالیب المعاصرة ما تر�ي طالب علم،

 ه ونستحضره،إلى اآلن نستذ�ر  ةثم قرأنا شرح ابن عقیل في الثانو�، اما استفدنا شیئً  ،اما فهمنا شیئً  ،وخرجنا �ما دخلنا
حدود  وشرحنا اآلجرومیة في .لكن هو ابن عقیل الذي عندنا إلى اآلن �شواهده أخرى، اتبً قرأنا �عده أوضح المسالك و�

 اتینً م لكن ما أنصح طالب علم یر�د أن یبني نفسه بناءً  ،موجودة ؟أو ما أدري �ِهللا �م اما أدري خمسة وعشر�ن شر�طً 
�ما  امتینً  المعاصر�ن ما ینبني بناءً أما أن �عتمد على مؤلفات  �حضر الدروس ال �أس، فیقرأ شروح المعاصر�ن،

 ینبغي. 
 �قرأ شرح المعاصر سواء �ان من شرحنا أو شرح الشیخ ابن عثیمین أو محیي الدین عبد الحمید أو غیرهاآلن الذي 

في حاشیة  ما �مشي. ما �مشي، ؟ما �مشي أم�مشي  �قرأ �تب المتقدمین،ثم  أو الجارم وهو من �تب المعاصر�ن،
ا مو�اعتبار أن هذا الكتاب لیس على طر�ق المتعلمین اآلن  ،الكفراوي تنبیهات ال توجد في المطوالت الحامدي على

واء كرت في هذه المتون س�عض الد�اترة في اللغة العر�یة �خفى علیهم �عض القواعد التي ذُ أن أنا أجزم  �مرون �ه،
م ا على أسالیب ومذ�رات وأشیاء ما تبني طالب عل�ل هذا ألنهم اعتمدو . كانت عند العشماوي أو في حاشیة الحامدي

 .�ل العلوم في العر�یة وغیره،
 قال:�لكن  تبت الدورة على ما ینبغي،دعى لها من المتخصصین في الفنون مما ینفع هللا بهم لو رُ تقام دورة علمیة یُ  

نا من وأ من مؤلفاته، ادرس �تا�ً یُ  �ل واحد ،�لهم خمسة سه في الدورة،تعال درِّ  ،تعال لك مصنف في فن �ذا ،�ا فالن
 ألنها على رجل و�فهم �ل شيء؛ جًال رِ وهو واضع مؤلفات هؤالء �جلس طالب العلم �الملحق  س البخاري،بینهم أدرِّ 

ح ه �شر وعانى العلم من سنین من عقود خل فف وصنّ لكن هات هذا الذي ألّ  لفت لهم.أُ  لفت �أسلو�هم وما �فهمونه،أُ 
 . �قول ماذالس طالب العلم ما یدري إذا ج التدمر�ة،

لیس من �اب تعذیب  تتعب الطالب؟ ماذال : أنتو�قول ،أنا أعرف أنه �خالفني �ثیر هذا خلل في منهجیة التعلیم.
 الطالب أو تكلیف الطالب ما ال �طیق أن یدرس زاد المستقنع أو مختصر خلیل أو أي �تاب وعر أو منتهى اإلرادات

ن �حیث لو جلس في أي قر�ة استطاع أن �مشي نفسه و�مشي الناس م امتینً  الطالب بناءً یبني  ماألنه هو  ؛أو غیره
مسألة في أي �تاب ما �ستطیع یتعامل مع  إلىثم إذا احتاج  ،ما تمشیه على مذ�رات �فهمها العامي كتب العلم،

 الكتب.
 .......  طالب:

  ؟ماذا
 .......  طالب:
  ؟ماذاعلى 

 .......  طالب:
 شرح القطر وشرح شذور الذهب وشرح. هن هشام عنداب
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 .......  طالب:
ا والبن هشام شرح على األلفیة وعر و�عده �حتاج إلى األلفیة، ،لكن قبل القطر �حتاج إلى اآلجرومیة ،جیدة ماشٍ   ،جد�

 .�عني في ظالل األلفیة ،وال ارتبط �األبیات ،وابن هشام ما ذ�ر األبیات ابن عقیل أسهل منه،
 .وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین لحمد هلل رب العالمین،ا

  ،أما �عد
من "فظ م لقدَّ " اإل�مان من" قوله:(: قال الكرماني ،"من اإل�مان أن �حب ألخیه ما �حب": فیقول اإلمام البخاري 

" اإل�مان من"م لفظ قدَّ ( .عن الكرماني ر والعیني وغیرهم نقالً هذا تعرض له الحافظ ابن حج، )أخواته �خالف" اإل�مان
 و�ما ،رهبذ� لالهتمام إما" اإل�مان من الطعام إطعام: "وقال، اإل�مان من الرسول حب: �قول أخواته حیث �خالف
رفنا ما قاله عو ، )علیها وتحر�ًضا المحبة لهذه تعظیًما ؛اإل�مان من إال لیست المذ�ورة المحبة: قال فكأنه، للحصر

 . ابن حجر حیال هذا الكالم وما تعقبه �ه العیني
  �عني المبني للمعلوم ال المبني للمجهول.، )المضارع معروف بلفظ" �حب: "قوله(
 أن" ماناإل� من" و�ذا، الرجل أو المؤمن أو المكلف وهو ،فیهما مضمر وفاعلهما ،اللفظین في األفعال �اب من(

 .)تعالى هللا شاء إن علیه وسنجیب، الحدیث للفظ اتباًعا یذ�ره ولم، سهلنف یبغض ما ألخیه یبغض
َثَنا(" :-َرِحَمُه هللاُ -قال  ٌد، َحدَّ َثَنا: َقالَ  ُمَسدَّ   ."ُشْعَبةَ  َعنْ  َ�ْحَیى، َحدَّ
 بن لدَ نْ رَ أَ  بن لبَ عْ رَ مُ  نب ل�َ رْ غَ مُ  بن ل�َ رْ سَ مُ  بن دهَ رْ سَ مُ  ابن المهملتین المشددة والدال السین �فتح" ددَّ سَ مُ : "قوله

 .)نسبه في �بیر اختالف مع البصري  الحسن أبو لدَ نْ رَ عَ  بن لدَ نْ رَ سَ 
د بن أحم ،المصري ، )هللا عبد بن أحمد قال. مع اختالف �بیر في نسبه( �ثیر من أهل العلم �شكك في هذا النسب. 

نها أل ؛)قربعلل رقیة هذه أحمد �ا :فیقول ونسبه اسمه عن �سألني نعیم أبو كان( :عبد هللا المصري المعروف
 . طلسم �أنها طلسم

، یصالقم هألبستُ  أي هتُ لْ �َ رْ وسَ  هنتُ مَّ وسَ ، ِغذاءه أحسنتُ  أي هتُ دْ هَ رْ سَ : المفعول �صیغة �لها لاألوَ  الخمسة أن واعلم(
لها لع(. ندل وسرندل وعرندلأر ، )عجمیات لعلها الباقیة األخیرة ةوالثالث، هقتُ مزَّ  أي هتُ لْ بَ عْ ورَ ، هقطعتُ  أي هتُ لْ �َ رْ وغَ 

 هو العین طُ قْ نَ : وقیل، مهملتان والعین السین و�ذا، و�الراء و�النون  المهملة �الدال الثالثة في وهي ،عجمیات
 ثمانٍ  نةس توفي، علیه الثناء على العلماء اتفق. أعلم �هللا هو الصحیح،(. �عني غرندل )َنْقط العین(، )الصحیح
 . ومائتین وعشر�ن

 غیر، مةالمعج والخاء المضمومة المشددة والراء �الفاء وخَفرُّ  بن سعید بن سعید أبو هوو " �حیىحدثنا : "الق
 نيالمد األنصاري  سعید بن �حیى سمع، البصري  موالهم التمیمي األحول انالقطَّ ، جمةوالعُ  ةیللعلم منصرف
 �ل في ثلهم رأیت ما: حنبل بن أحمد قال. مامتهو� جاللته على أجمعوا ،»�النیات األعمال إنما« حدیث في المذ�ور
 یوم �ل في القرآن �ختم سنة عشر�ن �حیى أقام: معین ابن قال. �البصرة تالتثبُّ  في المنتهى إلیه: وقال، أحواله
 .)سنة أر�عین المسجد في الزوال �فته ولم ولیلة

 .......  طالب:
 ماذا.
 .)سنة أر�عین المسجد في الزوال �فته ولم ولیلة یوم ل� في القرآن �ختم سنة عشر�ن �حیى أقام(: قال

 ؟�عني �أتي قبل الزوال ؟ما �فته الزوال �یف 
 .......  طالب:

 .�أتي إلى المسجد قبل الزوال أر�عین سنة
مثل هذا تعطیل للحیاة  أن ترى �عض الكتاب یرون ، )هذا مثل �عینك ترى  ال: مهدي بن الرحمن عبد لي وقال: قال(

 ینظرون إلى هدف: لق اإلنس والجن تحقیق العبود�ة،�غفلون عن أن الهدف الذي من أجله خُ  رنا هللا �عمارتها،التي أم
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ْنَیا} ما یدرون أن العمارة من أجل تحقیق العبود�ة: ،]٦١[هود:  {َواْسَتْعَمَرُكْم ِفیَها} [القصص:  {َوَال َتْنَس َنِصیَبَك ِمَن الدُّ
  من أجل هذا. ،]٧٧

 انهزم أهل سادات من �حیى �ان: منجو�ه ابن وقال. �حیىال ترى �عینك مثل  عبد الرحمن بن مهدي: وقال لي(
 وتركِ  ثقاتال عن البحث في النظر وأمعن الحدیث رسمَ  العراق ألهل دمهَّ  الذي وهو، وفضالً  وفهًما وورًعا حفًظا

مشي مع � )الضعفاء وتركِ  الثقات عن بحثال في النظر وأمعن الحدیث رسمَ  العراق ألهل دمهَّ (�عني ، )الضعفاء
  .ممكن ممكن، ؟�مكن الجمع بینها ؟كونه �ختم �ل لیلة

 .......  طالب:
 ماذا؟

 ....... طالب:
ت سهر �استراحات واجتماعا من �حفظ الوقت؟ ما نحفظ الوقت. لكن ما یزال إلى وقتنا هذا فیه بر�ة، الوقت الوقت،

 ما تجيء!  ؟ینأ من وقیل وقال ونوم نهار ونبغي بر�ة،
حد من قال وا ن اإلمام أحمد له في الیوم واللیلة ثالثمائة ر�عة.إ :قال واحد من المشا�خ السور�ین ا،لما �نا طال�ً 

هذا ما هو  ،-اسمه عبد الرحمن  -صحیح �ا عبد الرحمن  قال: هذا ما هو معقول.: علیه آثار الفسق حلیق الطالب
 ق فیه ثالث ساعات �الیوم! ألنه عنده صالون یتحل ؛�معقول

الب مرضي عند �ثیر من طالغیر أثرت بهذا االنفتاح وهذا التوسع حیاة الناس ت، اجذر��  ا�عني األمور تغیرت تغیرً 
 .عن عامة الناس العلم فضالً 

 إلماما ید�ه بین فیقف مسجده منارة أصل إلى فیستند العصر �صلي �ان أنه ُنقل. الستة الكتب أصحاب له روى (
 جلسون � ال ،المغرب إلى أرجلهم على قیام وهم ،الحدیث عن �سألونه وغیرهم معین وابن المدیني بن وعلي أحمد
  .)ومائة وتسعین ثمان سنة توفي، و�عظاًما له هیبة

شرف الدین الطیبي شارح المشكاة أنه �جلس �عد  كر عن الطیبي،ذ�رنا في أكثر من مناسبة ما ذُ . هللا المستعان
و�عد صالة  ثم �صلي الظهر و�جلس إلى أذان العصر �شرح البخاري، صبح إلى زوال الشمس �فسر القرآن،صالة ال

ر ومات وهو ینتظر صالة الظهر في یوم من األ�ام �عد التفسی: قالوا ،عنده وماذا�عد  ماذا قالواالعصر ما أدري 
 . �المسجد

 فة�الخلی المشهور الحدیث في المؤمنین أمیر، ي البصر  ثم الواسطي الحجاج ابن الشین �ضم" ُشعبة: "قوله(
 الخلیفة الصغیر؟ �یف، )تقدم وقد، الصغیر

ا �ونه أم ما أدري �ِهللا.ه تراجع هذ ؟هذا ماما أدري ، )أمیر المؤمنین في الحدیث المشهور �الخلیفة الصغیر( 
 .هذا معروفف، )أمیر المؤمنین في الحدیث(
 وسدُ وسَ ( .أعمى لدالذي وُ  )األكمه(، )هاألكم الخطاب أبو البصري  دوسيالسَّ  ِدعامة ابن القاف �فتح" َقتادة: "قوله(

  ؟عندنا التيدوس �عني ما ینسب إلى سَ ، )أجداده أحد المهملة السین �فتح
 .......  طالب:

  دوس؟عند�م سَ 
 .......  طالب:

 أم ماذا؟بلد 
 ....... قر�ة طالب:

  ؟قر�ة
 .......  طالب:

 .نعم
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 ...... . طالب:
  قبیلة منسو�ة إلیها؟ال أو ،الدور خشى أن یلزم علیه�ُ 

 ....... : سدوس من بني وائلطالب
 .طیب ،نعم

أن ��عني ، )التفسیر صاحب السدوسي قتادة غیر، العین ممسوح أي، أكمه األمة في �كن لم: الزمخشري  وقال(
 في �كن لم( لد أعمى.األكمه من وُ : لكن هم �قولون  والوجه �له جبهة. ،ما له شيء تماًما،الزمخشري یرى أنه ممسوح 

 من حفظأ عراقي أتانا ما: المسیب ابن وقال التفسیر. صاحب السدوسي قتادة غیر، العین ممسوح أي، أكمه األمة
 لتقمتا حمامة ورأیت، دخلت مما أعظم فخرجت ةلؤلؤ  التقمت ةمماح رأیت: فقال سیر�ن ابن إلى رجل وجاء. قتادة
 نسَ حَ ال األولى: سیر�ن ابن فقال ؟دخلت �ما فخرجت لؤلؤة التقمت حمامة ورأیت، دخلت مما أصغر جتفخر  لؤلؤة
  ؟ینتقص منه لماذا ، )منه ینتقص سیر�ن بن محمد الثانیةو ، مواعظه من فیه �صل ثم الحدیث �سمع
 .ورع طالب:
 سبع سنة بواسط توفي. و�تقانه ظهوحف علمه على وأجمعوا ،الناس أحفظ فهو قتادة والثالثة، فیه و�شك( ورع.
 . ومائة عشرة
 ألنصاري ا الخزرجي المعجمتین �فتح ممَض َض  ابن ،المعجمة الساكنة �الضاد ،رالنْض  بن مالك ابن هو" أنس: "قوله
 سولر  عن له ي ُرو . سنین عشر -صلى هللا علیه وسلم- هللا رسول خدم، -صلى هللا علیه وسلم- هللا رسول خادم
، وخمسین دىو�ح مائتین منها البخاري  ذ�ر، حدیًثا وثالثون  وستة ومائتان حدیث األفَ  - علیه وسلمصلى هللا- هللا

 أنس �دمكُخو  هللا رسول �ا: أمه وقالت. �عضها المناقب �تاب في وسیأتي ،بیان إلى َتحتاج أن من أظهر ومناقبه
 إال مائة بيصل من دفنت لقد: قال، »ذنبه اغفرو  ،عمره وأطل ،وولده ماله في له �ارك اللهم«: فقال، له هللاَ  ادع

  .الرا�عة أرجو وأنا، الحیاة سئمت حتى �قیت ولقد، مرتین السنة في لتحمل ثمرتي و�ن اثنین
 ثالث سنة سیر�ن بن محمد وغسله، �البصرة الصحا�ة من مات من آخر وهو، وز�ادة سنة مائة رُعمِّ : قیل

 .)-عنه هللا رضي- البصرة من ونصف فرسخ نحو على قصره في ودفن، الحجاج زمن وتسعین
فت في �عض الكتب إلى تصحَّ  مات سنة ثالث وتسعین وهو في الهجرة عمره عشر سنین �عني مائة وثالث سنین، 

  مائة وثالث وستین.
 �أت مل و�ن �امالً  مؤمًنا �كون  أن یلزم المحبة هذه حصلت فإذا: قلتَ  فإن. إ�مانه �كمل ال أي »یؤمن ال«: قوله(

 ؟ األر�ان �سائر
 یلتزم وأ، لها مستلزمة وهي ،»�طهور إال صالة ال«: نحو المحبة هذه فیه األعظم الر�ن �أن مبالغة هذه: قلتُ 
 یؤمن ال«: الروا�ات �عض وفي. للمفهوم عموم ال إذ؛ األر�ان سائر حصول عند وهو الجملة في لصدقه ذلك

 �عدها ماو ، ابتدائیة وال عاطفة ال جارة هنااه »حتى« ولفظة ،»أحدٌ «: �عضها وفي، »عبدٌ «: �عضها وفي ،»أحد�م
 سبًبا لیس اإل�مان عدم ألن؛ هنااه رفعه �جوز وال ،»�حب« ُنصب ولهذا؛ مضمرة �عدها ]أنْ [و، قبلها ما خالف
 . للمحبة

 »�حب ام«و .]١٠الحجرات: [ ْخَوٌة}{ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن إِ : تعالى هللا قال، للحكم تعمیًما للمسلمین أي »ألخیه«: قوله
 ،)محال المحبوب ذلك عین إذ(�عني مثل الذي �حب ، )مثل »ما«�عني  »�حب ما«و( ال ؟)�حب �قول ما مثل أي

 الخیر المراد أن على تدل والالم، محلین في �حصل أنمحال ( �عني مثل ما ذ�رنا و�ینا في الدرس الماضي
ان �حب �لكن إذا  اآلن المراد الخیر والمنفعة، هذا �الم طیب،، )محبته لكو�ذ ،النافع لالختصاص هو إذ؛ والمنفعة

 . ال �جوز ؟هل �جوز أن �حبها ألخیهف ،لنفسه معصیة
 .......  طالب:

 .و�ن أحبها لنفسه ،إذا �ان �حب لنفسه معصیة ال �جوز أن �حبها ألخیه
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 وا�ةر  في وجاء. الخیر إال لنفسه �حب ال لشخصا إذ؛ علیه تدل لنفسهو�ذا محبته  ،إذ هو لالختصاص النافع(
 ممتنعال الصعب من ُ�عد وهذا: الصالح بن عمرو أبو قال .»لنفسه �حب ما الخیر من ألخیه �حب حتى«: النسائي
 النعمةَ  صَینق ال �حیث، فیها یزاحمه ال جهةٍ  من ذلك مثلِ  حصولَ  له �حب �أن �حصل بذلك القیام إذ؛ �ذلك ولیس
 . �المه تم. السلیم القلب على سهل وذلك، له النعمة من ًئاشی أخیه على
 یدخلف ،نقیضه غضلبُ  مستلزم يءالش حب ألن إما یذ�ره ولم، لنفسه یبغض ما ألخیه ُیبغض أن اإل�مان من و�ذا
 كثرأ عرفها ما على معناها والمحبة. ذ�ره إلى �حتاج فال لنفسه شیًئا یبغض ال الشخص ألن و�ما، ذلك تحت
 الطرفین ألحد ةصمخصِّ  صفة أو ذلك َیتبع میلٌ  أو النفع اعتقاد إما هي: فقیل( ،المحبة اإلرادة، )اإلرادة: كلمینالمت

  .على غیره فُیَحب دون غیره حالذي هو المحبوب �حیث یترج )�الوقوع الطرفین ألحد صةمخصِّ  صفة(، )�الوقوع
 امَ ولِ ، صورةال �حسن �حواسه �ستلذه �ما �كون  قد المیل ثم، بالمحِ  یوافق ما إلى المیل المحبة أصل :النووي قال (

- هللا سولر  كلَّ د: یميالتَّ قال . عنه المضار ودفع إلیه إلحسانه �كون  وقد، والكمال الفضل �محبة �عقله �ستلذه
 دفق كلنفس تختار ما اإلسالم في ألخیك اخترت فإن فانظر، نفسك من اإل�مان معرفة على -صلى هللا علیه وسلم

 لمؤمنا أن ذ�رنا وقد، اإل�مان حقیقة على فلست الخیر إرادة في و�ینه بینك فرقت و�ن، اإل�مان �صفة اتصفت
 إذا فأما، هنفس و�ین بینه ساوى  إذا هذا منه �صح و�نما، والشر یمالضَّ  عن أخاه نُیؤمِّ  أنه أي، األمن من مشتق

 ؛علیه أخیه حصول من أكثر الخیر على حصوله أو نفسه إلى وصوله من علیه أهون  أخیه إلى الشر وصول كان
 . اتام�  أماًنا نهُیؤمِّ  فلم

 قطر� غیر والبخاري  حسین بین والطر�ق ،تعلیًقا فیكون " مسدد حدثنا" على إما عطف هو" حسین وعن: "قوله
 عن: الق أنهفك" قتادة" على و�ما، حسین عن �حیى حدثنا: قال مسدد حدثنا: قال فكأنه" شعبة" على و�ما، مسدد
 ابن هو والحسین، الحسین عن �سمع لم مسدًدا ألن"؛ �حیى" على عطفه �جوز وال، قتادة عن حسین عن شعبة
 على ذ�ره األول دیرالتق على التعلیق �اب من هو إنما عنه وروایته، البصري  مالمعلِّ  بتِّ كَ المُ  المعجمة �الذال َذكوان
 أهل �عض تب�ك ور�ما، آخر إسناد إلى الحدیث ِذ�ر قبل اإلسناد من تحول ألنه ؛أ�ًضا تحو�ل وفیه، المتا�عة سبیل
 .)الحدیث أو الحائل إلى و�ما التحو�ل إلى إما إشارةً  ؛اإلسنادین بین ح: لفظة الفن

غیره و  هذا �ثیر عند اإلمام البخاري، و�ضعها �عد نها�ة السند،، اإن البخاري في هذا الموضع �ضع [ح] غالبً  :قلنا 
ا أن على �ل حال إم. افإذا وضعها �عد نها�ة السند ما استفدنا اختصارً  ا في أثناء السند عند نقطة االلتقاء،�ضعه

�عني عاد الحدیث إلى  هي خاء ولیست �حاء،: و�عضهم �قول ،تكون من حاء التحو�ل أو الحائل بین اإلسنادین
 .-َرِحَمُه هللاُ -البخاري المؤلف 

 النبي عن نسأ عن قتادةخرَّج البخاري ومسلم من حدیث : (فصل :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول  -َرِحَمُه هللاُ -ابن رجب 
علیه  صلى هللا- النبي نفى لما. »لنفسه �حب ما ألخیه �حب حتى أحد�م یؤمن ال«: قال -صلى هللا علیه وسلم-

 ال ناإل�ما فإن واجباته، من بل اإل�مان خصال من ذلك أن على دلَّ  لنفسه �حب ما ألخیه �حب لم عمن -وسلم
 �حب ما خیهأل الرجل �حب و�نما .»مؤمن وهو یزني حین الزاني یزني ال«: قال �ما واجباته، �عض �انتفاء إال ىُینف

 تدخلوا ال«: -صلى هللا علیه وسلم- النبي قال �ما واجب وذلك، والحقد والغش والغل الحسد من مسلِ  إذا لنفسه
 �ما زنه�ح ما و�حزنه لنفسه �حب ما له �حب المؤمن أخو فالمؤمن ،»تحابوا حتى ؤمنوات وال تؤمنوا، حتى الجنة

 وعض منه اشتكى إذا الواحد الجسد �مثل وتعاطفهم توادهم في المؤمنین مثل«: -صلى هللا علیه وسلم- قال
 هألخی �كون  أن أحب غیره أو دین من فضیلةً  لنفسه المؤمن أحب فإذا، »والسهر �الحمى الجسد سائر تداعى
 فهموا لهم� الناس أن فأود فأفهمها القرآن من �اآل�ة ألمر إني: عباس ابن قال �ما، عنه تزول أن غیر من نظیرها
 .)أفهم ما منها

لئال  ؛لكن انظر تر في صفوف المتعلمین اآلن قد یبخل �الفائدة على غیره ما �حب أن �كون له مز�ة على غیره، 
ناس یرى أنه ال �مكن أن �صل إلى مرتبة أو إلى منزلة بین الناس إال على أكتاف ومع األسف �عض ال �ساو�ه،
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عن �ونه �حب له ما  فضالً  ،عن �ونه یتر�ه من شره لیرتفع عنه فضالً  ؛فتجده یتوصل بذلك إلى ذم غیره غیره،
  �حب لنفسه.

 �فعل الناس عن التفرد حب فأما. شيء منه إليَّ  ُینسب ولم العلم هذا تعلموا �لهم الناس أن وددت: الشافعي وقال(
اُر اْآلِخَرُة َنْجَعُلَها ِللَِّذیَن : تعالى هللا قال مذموم، فهو دنیوي  أو دیني  ِض َوَال َفَساًدا}ُلو�ا ِفي اْألَرْ  ُیِر�ُدوَن عُ َال {ِتْلَك الدَّ

 .)ثو�ه نم اخیرً  ثو�ه وال هغیر  نعل من اخیرً  نعله �كون  أن �حب ال أن هو: وغیره عليٌّ  قال وقد .]٨٣[القصص: 
 أخفى المخطط عن غیره وما أخبره �المقاول لئال اولذلك لو یبني بیتً  �عني �سعى �عض الناس أن یتمیز عن غیره، 

جود و موجود  موجود في الناس اآلن، هذا! اآلنصار ما لنا میزة ، اشدیدً  انع مثل بیته اغتم غم� و�ذا ُص  �سوي مثله،
 ،لسفهاءا �ه �ماري  أو ،العلماء �ه لیباهي العلم تعلم من«: السنن في المشهور الحدیث وفي( كثرة ما هو �قلیل.

�حل  لوال أن الترك ال لوال أن الترك ما هو �حل،، )»النار من مقعده فلیتبوأ ،إلیه الناس وجوه �ه �صرف أو
�عد أن تراكمت على القلوب ما  ألن الخالص من حظوظ النفس لكان من سمع مثل هذا الكالم یترك العلم؛ المشكلة،

رجل «: و�سمع منهم، »سعر بهم النار ثالثةأول من تُ «�عني اإلنسان �سمع أن  ،تراكمت فیه صعو�ة لكن لیس �حل
علمت �ذبَت ت: فیقال ،تعلمت فیك العلم وعلمُت الناس: قال ماذا صنعت �ا فالن؟ تعلم العلم وعلم الناس ثم یؤتى �ه:

ن من هل �جد اإلنسا. سعر بهم الناروهو أحد الثالثة الذین هم أول من تُ ، »فیؤمر �ه فیسحب إلى النار ،لیقال عالم
بدر من �عني ما هي �مسألة فلتات لسان أو شيء یَ  ؟كر عن ابن عباس أو الشافعي في هذا المجالنفسه مثل ما ذُ 

  هذا مر علینا وعلى غیرنا. ث بها.أمور مقصودة تدل على ما في القلوب و�تحد ال، اإلنسان من غیر قصد،
 .......  طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
ما �عاني طالب  او�ثیرً  والتعلیم النظامي ساهم في الخدش في النیات، شك أن هذه الشهادات ساهمت، ههو ما فی

خلى  نستطیع أن نتلكن أمامنا أشیاء ال ،دخلنا �لیة الشر�عة نطلب العلم العلم في الكلیات الشرعیة و�سألون �جد:
 مقاصد،ال نستطیع أن نتخلى من هذه ال أمامنا بناء بیوت وأسر، ،أمامنا وظائف ،وأمامنا شهادة ،جأمامنا تخرُّ  عنها،

 ك الشیطان �قولئ�جی�عني أي عمل صالح یتقدم علیه  الترك ما هو �عالج، ،ال: نقول فیرون أن الترك هو األسلم.
  لك مثل ها الكالم.

 من أ�ام الصبا درسوا معنا على المشا�خ وفي الكتاتیب قبل ثم على المشا�خ وواصلوا على المشا�خ ما لنا زمالء
ر�قتهم وعلموا الناس �ط ،وتعلموا �قدر ما أتیح لهم ،وأموا الناس في الصلوات ،وحفظوا القرآن درسوا دراسات نظامیة،

عل العواقب ونسأل هللا أن �حسن لنا العواقب و�ج مشینا فیه، ألن هذا التعلیم الذي �ِهللا إننا نغبطهم؛ وطر�قة شیوخهم،
 ومع ذلك .ا�عني ما �ستطیع اإلنسان أن ینكر واقعً  ما فیه شك أنه صار له أثر في تغییر شيء من النیات، حمیدة،

 شيء منتحصیلهم  ةوصار في طر�ق �عني ما مرت علیهم، ،�عني خفي علیهم أشیاء وأمور ال بد منها للتعلم والتعلیم
ائف ال شهادات وال وظ �قوا على األصل، -�هللا حسیبهم-مما نحسبهم  لكن �قیت نیاتهم، الخلل في تعلمهم وتعلیمهم،

 . وال �ذا
. ابدً أهذا ما هو �حل  ال، ،و�تر�ون الوظائف ،یتر�ها األخیار ،ترك الدراسة والمواصلةتُ : ولیس معنى هذا أننا نقول

 .او�ال الترك ما هو �حل أبدً  النفس لتصحیح النیات،مجاهدة  لكن الحل المجاهدة،
 ،الجمال أحب إني: فقال -صلى هللا علیه وسلم- النبي سأل رجالً  أن«: فیه الذي الحدیث وأما( :-َرِحَمُه هللاُ -قال 
 ،»كبرال من ذلك لیس«: -صلى هللا علیه وسلم- النبي له فقال ؟نعلٍ  �شسع أو راك�ِش  أحد �فوقني أن أحب وما

 .)الناس على هو �علو أن محبة فیه ولیس ،علیه أحد �علو ال أن أحب أنه فیه فإنما
  ؟لكن هل �كفینا هذا 

  ؟وال �علو هو على الناس ،رف الناس أنه مجرد ما �علو علیه أحد�كفي في عُ 
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 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .......  طالب:
 تصور منه أنیُ ما فیه أحد : ومثل ما قلنا مسا�قة وأمرنا �المنافسة،ا أمرنا �المسارعة وأمرنا �النألن ال هو ما فیه تالزم؛

 .ا�كون زمالؤه في القاعة �لهم األول مكررً 
 .طالب: أقصد �النسبة ألمور الدنیا التي ذ�رها اآلن

 .نعم
 .......  طالب:

  ..مؤلفة اأما مصنع �صنع على هیئة واحدة ألوفً  �كون مثله، ال،
 ....... طالب:

 لكن �عض الناس. من المحل الفالني ؟و�ن أخذت هذا و�ذا سألك أجبته: النوعیة، ذهمانع أنك تشري مثل هما عنده 
 .منه ا�صیر مثله أو قر�بً  اما یبغي أحدً  ،إذا ظفر �شيء �تمه على الناس

 ن و�ك أن هذا �صدق بل الناس، على هو �علو أن محبة فیه ولیس ،علیه أحد �علو ال أن أحب أنه فیه فإنما(
 على بها هللا خصصه فضیلة ألحد حصل فإن عنه، واالنفراد علیه العلو محبة بذلك حصل فما ،ألعالهم امساو�ً 
: �قول -صلى هللا علیه وسلم- النبي �ان �ما، احسنً  �ان الفخر وجه على ال ،الشكر وجه على بها فأخبر ،غیره

 .)»فخر وال شافع أول وأنا فخر، وال آدم ولد سید أنا«
لوني ال تفضِّ «: وُ�رفع على غیره �ما یلزم منه انتقاص اآلخر�ن قال ،نتقص من غیرهفي المقام الذي ظن أنه یُ  لكنه 

  .-علیه الصالة والسالم-، »ال تفضلوا بین األنبیاء«و »على یونس
 واإلغراء هللاهذا من التحدث بنعمة ، )هألتیتُ  اإلبل تبلغه مني هللا �كتاب أعلم اأحدً  أعلم لو: مسعود ابن وقال(

ا �ثیرً  - هللاُ َرِحَمهُ -ابن القیم  ما نسمع من أئمة التحقیق مدح ما توصلوا إلیه من نتائج، ا�ثیرً  لطالب العلم �األخذ عنه،
: في مبحث التو�ة في مدارج السالكین أطال وأبدع ثم قال ،وأنك ال تجده في مصنف آخر البتة �غري �ما �تبه: ما

علم أن غري �ه طالب الهل هو یترفع �ه على الناس أو �ُ ، )لبتةأأال تجده في مصنف آخر (فاظفر بهذا العلم علك 
  ینتفعوا �ه؟

 .......  طالب:
 .-َرِحَمُه هللاُ -هذا المظنون �ه 

* * * 
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 .نعم

 . جمعینأوصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه  الحمد هلل رب العالمین، طالب:
 .للهم اغفر لنا ولشیخنا والسامعین �ا ذا الجالل واإلكراما

ُسولِ  ُحبُّ : َ�ابٌ " :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-قال اإلمام البخاري   . �َمانِ اإلِ  ِمنَ  -َسلَّمَ وَ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى -الرَّ
َثَنا َثَنا: َقالَ  ُشَعْیٌب، َأْخَبَرَنا: َقالَ  الَیَماِن، َأُبو َحدَّ  َأنَّ  ،-َعْنهُ  للااَُّ  َرِضيَ - ُهَرْ�َرةَ  َأِبي نْ عَ  اَألْعَرِج، نِ عَ  الزَِّناِد، َأُبو َحدَّ
 َواِلِدهِ  ِمنْ  ِإَلْیهِ  بَّ َأحَ  َأُكونَ  تَّىحَ  َأَحُدُكمْ  ْؤِمنُ یُ  الَ  ِبَیِدِه، َنْفِسي َفَوالَِّذي«: َقالَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى -للااَِّ  َرُسولَ 
 . »َوَوَلِدهِ 

َثَناحَ  َثَنا: َقالَ  ِإْبَراِهیَم، ْبنُ  َ�ْعُقوبُ  دَّ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى- يِّ النَّبِ  َعنِ  َأَنٍس، َعنْ  ُصَهْیٍب، ْبنِ  �زِ الَعزِ  َعْبدِ  َعنْ  ُعَلیََّة، اْبنُ  َحدَّ
َثَنا ح ،-َوَسلَّمَ  َثَنا: َقالَ  آَدُم، وَحدَّ  هللاُ  َصلَّى -يُّ النَّبِ  َقالَ : الَ قَ  ،-َي ُهللا عنهُ َرِض - َأَنسٍ  َعنْ  َقَتاَدَة، َعنْ  ُشْعَبُة، َحدَّ
 ."»َأْجَمِعینَ  اسِ َوالنَّ  َوَوَلِدهِ  َواِلِدهِ  ِمنْ  ِإَلْیهِ  َأَحبَّ  َأُكونَ  َحتَّى َأَحُدُكْم، ُیْؤِمنُ  الَ «: -َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ 

 :-َرِحَمُه ُهللا تعالى-�قول المؤلف 
 .......  طالب:

 ُیْؤِمنُ  الَ  ِبَیِدِه، ْفِسينَ  َفَوالَِّذي« إسناده:�ثم ذ�ر الحدیث . "اِإل�َمانِ  ِمنَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْیهِ  هللاُ  َصلَّى- ُسولِ الرَّ  ُحبُّ : َ�ابٌ " 
بل «: الق، أحد إال من نفسي أنت أحب إلي من �ل: في حدیث عمر .»َوَوَلِدهِ  َواِلِدهِ  ِمنْ  ِإَلْیهِ  َأَحبَّ  َأُكونَ  َحتَّى َأَحُدُكمْ 

 .»اآلن �ا عمر«: قال ،بل ومن نفسي: فقال عمر، »ن نفسكوم
علیه -لما جاء �ه النبي  اإال من �ان هواه تبعً  �عني المشاعر هل �مكن أن یتصرف بها اإلنسان بهذه السرعة، 

 إال -علیه الصالة والسالم-أنا ما أحببت الرسول : قد �قول قائل طیب،. مباشرة ،بل ومن نفسي :-الصالة والسالم
 .من أجل نفسي

  .......  طالب:
  ؟ماذا

 .لنجاته طالب:
 هذه مسائل �أتي إن شاء هللا. فیرجع األمر إلى أن �كون أحببته من أجل نفسي ،ألنه سبب نجاتي من النار ؛أحببته

یما نوضحه ف ،أشاروا إلى �عض شيء من هذاأنهم أظن  الكالم فیها مع قراءة �الم أهل العلم إن �انوا أشاروا إلیها،
 .�عد

 ؟"حدثنا أبو الیمان واسمه" :-َرِحَمُه هللاُ -قال 
 .الحكم بن نافع طالب:

 الحكم بن نافع نعم. 
 هو ابن أبي؟ "أخبرنا شعیب: قال"

 .حمزة طالب:
 . حمزة

 أخبرنا أبو الزناد عبد هللا بن؟ �عض الروا�ات: ،هم سبعة أخبرنا، "حدثنا أبو الزناد: قال"
 .ذ�وان طالب:

 . ذ�وان نعم
، "قال -سلمو صلى هللا علیه -أن رسول هللا  -َرِضَي ُهللا عنهُ -عن أبي هر�رة " عبد الرحمن بن هرمز، "عن األعرج"
بو ذر أهم تسعة  "»فوالذي نفسي بیده«: قال" .-صلى هللا علیه وسلم-عن النبي : في روا�ة أبي ذر "أن رسول هللا"

 . فاء بدون  »والذي« "»فوالذي«" واألصیلي والمستملي:
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  ."»فوالذي نفسي بیده ال یؤمن أحد�م حتى أكون أحب إلیه من والده وولده«"
السنة  على ما هو مقرر عند أهل ،على ما یلیق �جالله وعظمته -َجلَّ وَعال-فیه إثبات الید هلل  "»نفسي بیده«"في 

ي فروحي  »الذي نفسي بیده«: قولون لما علیه أهل البدع النفاة المؤولة � اخالفً  والجماعة من سلف األمة وأئمتها،
ل النفس �الروح،ما فیه إشكال أن تُ  تصرفه! النفس هي الروح، د أن وال ینكر أح في تصرفه هذا الزم، »بیده«لكن  ؤوَّ

صفة أما من �فر من إثبات ال ثبت الصفة،قبل هذا الكالم ممن یُ لكن �ُ  ،-َجلَّ وَعال-تكون األرواح في تصرف هللا 
هو ال  ،ألنه قد تجدون مثل هذا الكالم في �عض المصنفات للمعروفین �االعتقاد السلیم ما �قبل منه؛فو�ل إلى هذا التأ

نه ما قال أل ما �قولون هذا الكالم؛فأما من ال یثبت الصفة . و�ثبت الید ،الكن �فسر �الالزم أحیانً  ،�فر من إثبات الید
 من إثبات الصفة. اهذا الكالم إال فرارً 

َجلَّ -وأمره هللا ، اأقسم في نحو ثمانین موضعً  -علیه الصالة والسالم-والنبي ، هذا قَسم، "»نفسي بیده فوالذي«"
[یونس:  ي}ْل ِإي َوَر�ِّ {َوَ�ْسَتْنِبُئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو قُ  في یونس وسبأ والتغابن: قسم على البعث في ثالثة مواضع؛أن �ُ  -وَعال
اَعُة ُقْل َبَلى َوَر�ِّي}{َوَقاَل الَِّذیَن َ�َفُروا ]، ٥٣  .}ِذیَن َ�َفُروا َأْن َلْن ُیْبَعُثوا ُقلْ {َزَعَم الَّ ]، ٣[سبأ:  َال َتْأِتیَنا السَّ

 ].٧[التغابن:  َبَلى َوَر�ِّي}{ طالب:
 -السالمعلیه الصالة و -وأقسم فیما صح عنه  قسم فیها على البعث،أن �ُ  -َجلَّ وَعال-نعم. في ثالثة مواضع أمره هللا 

 .افي نحو ثمانین موضعً 
: التأخیرو�عض الروا�ات �التقد�م و ، "»فوالذي نفسي بیده ال یؤمن أحد�م حتى أكون أحب إلیه من والده وولده«"
 .»من ولده ووالده«

 عًنىا وحدثنا �معنده أخبرن ق بین الصیغتین،واإلمام البخاري ال �فرِّ  ،أخبرنا: عند أبي ذر، "حدثنا" :-َرِحَمُه هللاُ -قال 
طر�ق حمل �واإلخبار �ما تُ  حمل �طر�ق السماع،و�رى أن التحدیث لما تُ  الذي �فرق بینهما بدقة، لمسلم اخالفً  واحد.

 .العرض
ما �قول �ابن علیة  إسماعیل بن إبراهیم الذي �قال له: "حدثنا ابن علیة: قال" الدورقي "حدثنا �عقوب بن إبراهیم"

ه ابن قال ل�الذي  ألنه اشتهر بهذا، ؛الذي �قال: فاإلمام أحمد �قول نسب إلى أمه،ألنه ال یرضى أن یُ  اإلمام أحمد؛
 .علیة

قال رسول  قال:: وفي �عض الروا�ات، "-صلى هللا علیه وسلم-عن عبد العز�ز بن صهیب عن أنس عن النبي " 
 .-صلى هللا علیه وسلم-هللا 

 ،یثالحد: والمغار�ة �كتبون مكانها تسمى حاء التحو�ل،هذه الحاء التي  "ح -علیه الصالة والسالم-عن النبي " 
، ار شیئً ما اختص ،ألنه یذ�ر اإلسناد �امالً ؛ اإنه عند البخاري ال تفید اختصارً  :وقلنا التحو�ل من إسناد إلى إسناد،

 .فیكون فیه اختصار ،لكن غیره یذ�ر من اإلسناد ما یلتقي فیه مع اإلسناد الثاني
ن أحد�م ال یؤم« :-صلى هللا علیه وسلم-قال النبي : قال ،حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس: وقال ،ح وحدثنا آدم"

 بي ذر:في روا�ة أ "-صلى هللا علیه وسلم-قال النبي " ."»حتى أكون أحب إلیه من والده وولده والناس أجمعین
ن أل ال أثر له؛ -الصالة والسالمعلیه -وعلى �ل حال إبدال لفظ الرسول �النبي  .-صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

لنوم االذي جاء في ذ�ر  ،�ر النوم�خالف ما جاء في ذِ  المتحدث عنه ذات واحدة موصوفة �الرسالة و�النبوة ال تتأثر،
 .ألن المعنى �ختلف؛ »نبیك الذي أرسلت ،ال«: قال، ورسولك الذي أرسلت: في حدیث البراء قال

 .في شرح الباب -َرِحَمُه هللاُ -�قول الحافظ ابن حجر 
 .......  طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
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كن فیه لو لم � ،رسولك الذي أرسلت األمر الثاني أن �كون فیه تكرار: ،النبوة غیر الرسالة تحمل معًنى آخر ،فیهنعم، 
 إال التنو�ع في العبارة. 

 .......  طالب:
  ؟هي ما

 .......  طالب:
لكن إذا رأینا �عض األذ�ار المخرجة في  إن ألفاظ األذ�ار ال �جوز تغییرها، :منهم من قال منهم من قال هذا،

معتمد عند أهل العلم أن م و�ال قوله ومخرجها واحد، ،البخاري من طر�ق فیها شيء نوع اختالف عن طر�ق آخر
 .لكن یرد علیها األذ�ار تعبد�ة،
لى هللا علیه ص- هللا رسول سیدنا والمراد، للعهد فیه مالال" �اب حب الرسول: "قوله( :-َرِحَمُه هللاُ -قال ابن حجر 

محبة من ال، )ةاألحبیَّ  لكن، اإل�مان من الرسل جمیع محبة �انت و�ن، »أحبَّ  أكون  حتى«: قوله �قر�نة -وسلم
 علیه الصالة-خاص �ه  »حتى أكون أحب«: لكن أفعل التفضیل ،محبة الرسول محبة أولیاء هللا من اإل�مان اإل�مان،

  .-السالمو 
 . -صلى هللا علیه وسلم- هللا رسول �سیدنا مختصة لكن األحبیة(

 لزهري ا عن حدیثه تخر�ج من المصنف أكثر وقد، دینار حمزة أبي واسم، الحمصي حمزة أبي بنا هو" شعیب: "قوله
 هر�رة يوأب جاألعر  بین الرحمن عبد بن سلمة أبو وهو رجل إدخال للدارقطني مالك غرائب في ووقع، الزناد وأبي
، انطهم بن إبراهیم حدیث ومن مالك حدیث من بدونها اإلسماعیلي رواه فقد شاذة ز�ادة وهي، الحدیث هذا في

ه ابن ومثل ،ابن منده معروف أنه �الهاء لیس �التاء في الوقف والدرج، )الرازي  حاتم أبي طر�ق من ةمند بنا وروى 
 . ماجه وابن داسه �لها �الهاء

، اإلسناد جمیع في �التحدیث فیه ًحامصرَّ  الحدیث هذا البخاري  شیخ الیمان أبي عنالحاتم الرازي من طر�ق أبي (
 . شعیب عن عیاش بن علي طر�ق من النسائي و�ذا
نا: إن وقل، )فمستحلِ  هناك �كن لم و�ن تو�یًدا المهم األمر على الحلف جواز فیه »بیده نفسي والذي«: قوله
لكن ینبغي أن �كون الحلف غیر ممتهن  ،أقسم في مواضع �ثیرة من غیر استحالف -معلیه الصالة والسال -النبي

و�ذا  ة �حلف علیها اإلنسان،لكن في المواطن المهم]، ٢٢٤[البقرة:  {َوَال َتْجَعُلوا للااََّ ُعْرَضًة ِألَْ�َماِنُكْم} في �ل مناسبة:
 . مانع من أن �حلفاقتضى الحال الحلف الستخراج حق وما أشبهه وهو صادق فیه ال

 .......  طالب:
  ؟ماذا

 .......  طالب:
 .سیدنا رسول هللا

 .......  طالب:
أنا سید ولد «وأما  �عني في محل التشهد مثًال ال �جوز أن تز�د على ما ورد، ما فیه إشكال إال في مواضع التعبد،

وهذا الداعي إلیه  ،ما قالوا إال عند المتأخر�ن لكنه ما هو �مسلوك عند سلف األمة، ما فیه إشكال إن شاء هللا، »آدم
 إن التوقیر والتعظیم أولى من االتباع، :حتى إن �عضهم �قول وتوقیره واحترامه، -علیه الصالة والسالم-تعظیمه 

ما  ثبت،أمر أ�ا �كر أن یَ  -علیه الصالة والسالم-الرسول  و�قولون: و�قعون في بدع بهذه الحجة، ،و�توسعون في هذا
هذا التوقیر اكتسب  و�طردون مثل هذا. من أجل تعظیمه وتوقیره واحترامه، ؛أمره وخالف أمره: و�قولون  تقهقر، متثل،ا

وعلى العین  -علیه الصالة والسالم-فیها إقرار النبي  افأعطونا نصوًص  ،-علیه الصالة والسالم-الشرعیة من إقراره 
وتطردونه وتبالغون في توقیره وتعظیمه وتصرفون له ما  -لصالة والسالمعلیه ا-ما أقره  اوجدوا شیئً أما أن تُ  والرأس،

فإنما أهلك من  إ�اكم والغلو،« وتقعون فیما نهى عنه وحذر منه: بهذه الحجة فال، -َجلَّ وَعال-ال �جوز صرفه إال هلل 
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علیه -نت خالفت وأقرك النبي لكن لو أ ،المحبة ال تأتي �المخالفة ،ال. من �اب التوقیر: وتقولون ، »كان قبلكم الغلو
�جوز أن �فعله الیوم أحد من  بالل یتوضأ و�صلي ر�عتین �عد �ل وضوء،. على العین والرأسف -الصالة والسالم

  ؟غیر تشر�ع
علیه الصالة -وقد انتهى �موته  ،-علیه الصالة والسالم-لكن اكتسب فعل بالل الشرعیة من تقر�ره  ما �جوز،

 جتهاد.فال مجال لال -والسالم
  .......-صلى هللا علیه وسلم-توقیر النبي  أحسن هللا إلیك، طالب:
  ؟كیف

 .......  طالب:
 .نعم

 .......  طالب:
لیها وفرق بین من اعتادها ودرج ع ي النفس منها شيء،فو�ال ف ،له أصل اتنكر شیئً  أن ما �خالف، لكنك ما تقدرنعم، 

لیه ع-وال �عني هذا أن حب هؤالء للرسول  ال ینكرها أو مجتمع ما أِلفها.منذ نعومة أظفاره إلى شیخوخته في مجتمع 
 .ألن حقیقة الحب إنما تكمن �االتباع هذا الكالم لیس �صحیح؛ أعظم من حب غیرهم، -الصالة والسالم

 .أحسن هللا إلیك �ا شیخ طالب:
 نعم. 

 .......  طالب:
 .ال

 ... فلما قال طالب:
 .أنه صلى �عد الوضوء وال مرة -لصالة والسالمعلیه ا-فظ عن النبي ما حُ 

 .......  طالب:
ة علیه الصال-لكن أقره النبي  ،مثله الذي �قرأ سورة اإلخالص في �ل ر�عة هذا ما سبق له تشر�ع في وقت التشر�ع،

ا من هذ هذا لیس �صحیح، من �اب التعظیم، :و�حدثون أشیاء �قولون  ،ثم �أتي خلوف �عد عصور ودهور .-والسالم
 .نسأل هللا العافیة ،�اب الغلو

 .......  طالب:
 .حفظ عنه أنه توضأوال �ُ  مثل ما أقر بالالً 

 .......  طالب:
 .سواء �سواء تقرأ اإلخالص، ،صلِّ ر�عتین ،سواء �سواء

 .......  طالب:
 ألنها �عد قصة بالل. ؛�مكن

 .......  طالب:
 نعم. 

  و�ن �ان....... طالب:
 -المعلیه الصالة والس-لبالل مثل إقراره  -علیه الصالة والسالم-لكن التشر�ع �إقراره  ،فیه إشكالما  صارت أصالً 

 وهذه لیست �سنة. ،هذه سنة :بینما �عض العلماء �قولون  ،للذي �قرأ سورة اإلخالص
 .......  طالب:

 ولو ورد نهي لذاك الذي �قرأ �سورة اإلخالص.
 .......  طالب:
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 ...ما ورد ال هذا وال
 .......  طالب:

لكن  نه،عولو �ان شيء نهى عنه القرآن لنهانا  ،و�نكر ما ینكر ،َقر ما �قر�ُ  ما فیه إشكال،فأما في وقت التشر�ع  ال،
 .�عض انقطاع الوحي لیس ألحد یورد مثل هذه األشیاء

 . �امالً  إ�ماًنا أي »یؤمن ال«: قوله(
، لالمفعو �معنى أفعل هو »أحب«(، )القیاس خالف على �ثرته مع وهو، المفعول �معنى أفعل هو »أحب«: قوله
وهذا أصل الفعل  ؟؟ محبوب)�معنى المفعول( �یف، »حتى أكون أحب« )القیاس خالف على �ثرته مع وهو

ال بد أن ؟ الكن �كفي أن �كون محبو�ً  ،-علیه الصالة والسالم-فهو محبوب  -علیه الصالة والسالم-محبة  محبوب،
: �قوله معموله و�ین بینه صلوفُ ( حتى �كون أحب من غیره. الذي هو أفعل تفضیل، ،على أصله »أحبَّ «�كون 

 �یف تفصل �أجنبي؟ �عني ما تفصل بین أفعل التفضیل ومعموله �أجنبي.، )�أجنبي الفصل الممتنع ألن ؛»إلیه«
 .......  طالب:

  ؟ماذا
 .......  طالب:

ألن  ؛هذا لیس �أجنبي، »إلیه«الجار والمجرور و�ین أفعل التفضیل لكن هات بین  ،معمولها الجار والمجرور
ل  اللسان ما ،ما تجيء ،حتى أكون أحب: فال تقول ،ما تفصل بینها و�ین معموله �أجنبي. الضمیر �عود إلى المفضَّ

 .�طاوع
 .......  طالب:

  ؟فیه مثال 
 .......  طالب:

 صارت من متطلبه.  ،ال
 .یبینها العیني إن شاء هللا تعالى، )»وولده والده من«: قوله(
ولو قیل  د وال عكس،ألن �ل ولد له وال ؟لماذا )لألكثر�ة الوالد قدم(، )لألكثر�ة الوالد قدم ،»وولده والده من«: قوله(

 . وهنا تتجه الروا�ة الثانیة وقد �كون األوالد عشرة، ،ألنه لیس والد إال واحد ؛األكثر�ة �الولد
 .......  طالب:

  والد الجنس �شمل األجداد �لهم؟
 .......  طالب:
 .شك هما فینعم، 

  قد ینقطع..............  طالب:
 .لكن مع ذلك إذا نظرنا إلى الوالد الذي حقیقته في المباشر قلنا األوالد أكثر ینقطع،

 أنس یثحد في نسائيال روا�ة وفي، عكس غیر من والد له أحد �ل ألن لألكثر�ة؛ الوالد قدم »من والده وولده«(
 أبي حدیث في ذلك في الروا�ات تختلف ولم، الشفقة لمز�د وذلك(. وله وجه على ما ذ�رنا، )الوالد على الولد تقد�م
 .)مسلم عن البخاري  أفراد من وهو هذا هر�رة

 .......  طالب:
ضیل في والمقصود فیه التف ،إنه على �ا�ه :وقلنا، )القیاس خالف على �ثرته مع وهو، المفعول �معنى أفعل(: قال

لدرس في ا  ونجعله والعیني ما هو بتار�ه، على محبة غیره، -علیه الصالة والسالم-والز�ادة في محبته  ،المحبة
 .إن شاء هللا ،القادم

 .اللهم صل على محمد


